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PUC Minas
O Curso de Jogos Digitais da PUC Minas tem o 

prazer em convidá-lo para participar do evento

X SEJA - Semana de Entretenimento, Jogos e 

Animação. Desde 2006 o curso desenvolve tal 

evento, aprimorando e ampliando as 

possibilidades de pesquisa, interação e 

disseminação do conhecimento da área de jogos.

Esse semestre temos duas novidades: o festival de 

arte digital para jogos com obras dos alunos da 

PUC Minas e apresentação de música de jogos 

executadas ao vivo por João Pedro Nery.

A sua participação é importantíssima e, pra ficar 

ainda melhor, o evento é gratuito!

APRESENTAÇÃO



14h às 15h15
Teatro São Gabriel

15h30 às 16h45
Teatro São Gabriel

17h00 às 18h15
Teatro São Gabriel

Como divulgar seu jogo sem ter um rupee no bolso
Thais Arrias (Joymasher)

Webséries Criação e desenvolvimento
Guto Aeraphe (Cinemarketing Filmes)Te
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14h as 17h
Sala L101

Oficina de Artes 
Prof. Simone Nogueira e
Prof. Daniel Pinheiro

Fazendo Oniken - Post Mortem do jogo
Danilo Dias (Joymasher)

14h às 15h15
Teatro São Gabriel

15h30 às 16h00
Teatro São Gabriel

16h00 às 17h00
Teatro São Gabriel

17h00 às 18h15
Teatro São Gabriel

Os mitos e a prática na criação de jogos digitais
Vítor Lanna (Stormfree Studios)

Pulse: Gamedesign
Encho Vinícius (Kobold’s Den)

Motor de jogos de dentro para fora.
João CaramQ
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14h as 17h
Sala J3
------

16h as 17h
Foyer

do Teatro

Unity para Android
Hugo Moraleida
-------------------------------------
Pulse: Game session

League of Legends como um Esporte
Bruno Vasone (Riot)

14h às 15h15
Teatro São Gabriel

15h30 às 16h45
Teatro São Gabriel

17h00 às 18h15
Teatro São Gabriel

Design e Balanceamento de Jogos Digitais
Osmar de Melo (Ilusis Sistemas Interativos SA)

Pequenas equipes, grandes projetos
João Paulo DomingosQ

ui
nt

a 
24

 d
e 

O
ut

ub
ro

14h as 17h
Sala J3

Oficina de Rig
Angelo Henrique

Showcase de alunos da PUC
Klaus Vagner/ Pedro Henrique Zarranz / Rômulo 

14h às 15h15
Teatro São Gabriel

15h30 às 16h45
Teatro São Gabriel

17h00 às 18h15
Teatro São Gabriel

Algoritmos Evolucionários em Jogos
Gisele Pappa

Emotional Game Design
Marcelo AbadieSe
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14h as 17h
Sala J3

Pintura Digital
Álvaro
--------------------------------------
Oficina de animação
Jadsom

UMA - Unity Multipurpose Avatar
Fernando Ribeiro (Unity technologies) 

Nos intervalos das apresentações, haverá músicas de videogame sendo executadas ao vivo por João Pedro Nery.
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TERÇA-FEIRA
22 de outubro de 2013

IX SEJA
Semana de Entretenimento, Jogos e Animação

14h às 15h15
Teatro São Gabriel

15h30 às 16h45
Teatro São Gabriel

17h00 às 18h15
Teatro São Gabriel

Como divulgar seu jogo sem ter um rupee no bolso
Thais Arrias (Joymasher)

Webséries Criação e desenvolvimento
Guto Aeraphe (Cinemarketing Filmes)
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Sala L101

Oficina de Artes 
Prof. Simone Nogueira e
Prof. Daniel Pinheiro

Fazendo Oniken - Post Mortem do jogo
Danilo Dias (Joymasher)
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Uma conversa sobre como foi produzir o jogo indie 

Oniken, o que deu certo e o que não e várias dicas 

para desenvolvedores que desejam fazer seu 

próprio jogo.

Ok, então você usou todo o budget que tinha para 

criar um jogo mas agora não sobrou nenhum 

rupee para investir na divulgação? Acalme-se!

Aprenda técnicas de divulgação com baixo custo e 

alcance resultados em pouco tempo!

Fazendo Oniken 

Como divulgar seu jogo 

Terça-feira, 22 de outubro de 2013

14h às 15h15 e 15h30 às 16h45

Danilo Dias Pacito
Nós amamos jogos, especialmente vídeo jogos. 

Mas, acima de tudo, nós adoramos levar diversão 

às pessoas. É isto que fazemos na Joy Masher.

http://joymasher.com/press/sheet.php?p=Oniken 

Joy Masher
São Paulo - SP

Thais Arrais



O objetivo é dar um panorama geral do mercado 

de audiovisual para internet dentro do novo 

conceito de webséries, A palestra apresenta uma 

introdução às diferentes ferramentas e elementos 

que constituem a dramaturgia e a narrativa, que 

darão aos alunos a qualificação para desenvolver 

seus próprios roteiros e estruturar suas histórias 

dentro do conceito de narrativa transmídia. 

Webséries Criação e 
desenvolvimento

Terça-feira, 22 de outubro de 2013

17h às 18h15

Guto Aeraphe
Trabalha com audiovisual desde 1997 e dirigiu e 
editou dezenas de comerciais para TV, realizou 
programas para tvs educativas e comerciais, produziu 
documentários,  curtametragens e webséries. Foi 
Professor de Fotografia, Produção Audiovisual e de 
Cinema em universidades mineiras.  Autor do livro 
“Websérie – Criação e Desenvolvimento”.  Participou 
dos principais festivais internacionais de produtos 
transmídia como o Festival de Los Angeles nos EUA e 
de Marseille, na França, trazendo 6 prêmios, entre eles 
o de melhor diretor

www.gutoaeraphe.com

Cinemarketing Filmes
Belo Horizonte - MG



QUARTA-FEIRA
23 de outubro de 2013

IX SEJA
Semana de Entretenimento, Jogos e Animação

14h às 15h15
Teatro São Gabriel

15h30 às 16h00
Teatro São Gabriel

16h00 às 17h00
Teatro São Gabriel

17h00 às 18h15
Teatro São Gabriel

Os mitos e a prática na criação de jogos digitais
Vítor Lanna (Stormfree Studios)

Pulse: Gamedesign
Encho Vinícius (Kobold’s Den)

Motor de jogos de dentro para fora.
João CaramQ
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14h as 17h
Sala J3
------

16h as 17h
Foyer

do Teatro

Unity para Android
Hugo Moraleida
-------------------------------------
Pulse: Game session

League of Legends como um Esporte
Bruno Vasone (Riot)
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Recentemente os EUA passaram a reconhecer o 

campeonato de League of Legends, LSS, como liga 

esportiva, da mesma forma com a NBA, NFL e NHL. 

Na próxima temporada do campeonato mundial 

de LoL, a espectativa é que mais de 10 mil pessoas 

compareçam ao evento.

League of Legends como um 
Esporte

Quarta-feira, 23 de outubro de 2013

14h às 15h15

Bruno Vasone
Desde 2002, Bruno Vasone organiza campeonatos 

de jogos digitais. Atualmente é contratado para 

organizar torneios no Brasil para a Riot Games, 

criadora do jogo de estratégia “League of Legends”. 

Trata-se de um dos títulos on-line mais populares 

do mundo, com 11,5 milhões de jogadores ativos 

por mês e distribuição de prêmios anuais de até 5 

milhões de dólares.

www.riotgames.com

Riot Games
São Paulo - SP



O Pulse foi o campeão mundial do Game Chef 

2013 e é hoje publicado pela kobold's den. O 

palestrante explica como este inusitado e original 

jogo foi projetado.

Pulse: Gamedesign

Quarta-feira, 23 de outubro de 2013

15h30 às 16h00

Encho Vinícius
Encho é gamedesigner desde 2007, com 

experiência em desenvolvimento de jogos digitais, 

trabalhou na O2 Games, Sambatec, Ziqx.com, etc. 

Hoje se dedica a desenvolver jogos analógicos, 

rpgs e tabuleiros, além de liderar o grupo de 

desenvolvedore: Capital dos Jogos

www.koboldsden.com.br/pulse

Pulse
Belo Horizonte - MG



No desenvolvimento profissional de jogos digitais, 

há alguns mitos sobre o processo de 

funcionamento que precisam ser derrotados. A 

palestra visa, além disto, compartilhar a 

experiência e o aprendizado ganhos com os 

projetos concluídos pela empresa Stormfree 

Studios e o contato mais frequente com outros 

estúdios e outras pessoas da área.

Os mitos e a prática na criação 
de jogos digitais

Quarta-feira, 23 de outubro de 2013

16h às 17h

Vítor Lanna
Formado em Ciência da Computação e Jogos Digitais 
pela PUC Minas.  Fez curso de Animação Gráfica 3D 
em julho de 2008, ministrado na Universidade de 
Harvard, em Cambridge, Massachusetts, nos Estados 
Unidos, pela New York Film Academy. Participou das 
finais nacionais do Imagine Cup com a equipe New 
Leaf. Terceiro lugar no 1º Concurso de 
Desenvolvimento de Jogos Empreendedores do 
Sebrae, com a Stormfree em parceria com a Ludic 
Side.

www.stormfree.com.br

Stormfree Studios
Belo Horizonte - MG



Como um engine é construida, quais são seus 

principais componentes, que tecnologias estão 

envolvidas em seu desenvolvimento e como o 

workflow das diversas áreas envolvidas no 

desenvolvimento de jogos influenciam na 

arquitetura do sucesso do projeto.

Start Your Engines! Motor de 
jogos de dentro para fora.

Quarta-feira, 23 de outubro de 2013

17h às 18h15

João Caram
professor assistente III da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais. Tem experiência na área 

de Ciência da Computação, com ênfase em 

Sistemas Multimídia, atuando principalmente nos 

seguintes temas: desenvolvimento de sistemas 

para Web, sistemas distribuídos e sistemas 

operacionais.

PUC Minas
Belo Horizonte - MG



QUINTA-FEIRA
24 de outubro de 2013

IX SEJA
Semana de Entretenimento, Jogos e Animação

14h às 15h15
Teatro São Gabriel

15h30 às 16h45
Teatro São Gabriel

17h00 às 18h15
Teatro São Gabriel

Design e Balanceamento de Jogos Digitais
Osmar de Melo (Ilusis Sistemas Interativos SA)

Pequenas equipes, grandes projetos
João Paulo DomingosQ
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14h as 17h
Sala J3

Oficina de Rig
Angelo Henrique

Showcase de alunos da PUC
Klaus Vagner/ Pedro Henrique Zarranz / Rômulo 
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Klaus

Como capitalizar a empresa no seu primeiro ano 

de vida e criar um produto modular e escalar.

Pedro

Experiências em produção de Artigo para Festival 

de Games e Mostra de artes.

Romulo

Avaliação da participação do jogo Elemental no 

SBGames, o mais importante evento de  

entretenimento digital da América Latina.

Showcase de alunos da PUC

Quinta-feira, 24 de outubro de 2013

14h às 15h15

Klaus Vagner/ Pedro Henrique Zarranz / Rômulo
Três alunos da PUC Minas compartilham suas 

experiências iniciais no mercado de jogos, em 

eventos, mostras, empresas ou na produção 

acadêmica. 

www.facebook.com/angragames

http://www.sbgames.org/sbgames2013/

PUC Minas
Belo Horizonte - MG



Os principais procedimentos para fazer o design de 

um jogo digital e quais os procedimentos 

necessários para poder balanceá-los

Design e Balanceamento de 
Jogos Digitais

Quinta-feira, 24 de outubro de 2013

15h30 às 16h45

Osmar de Melo
Ilusis Iteractive Graphics é uma empresa de 

desenvolvimento de jogos que prima pela alta 

qualidade em gráficos 3D, gameplay envolvente e 

criatividade. Nós desenvolvemos software de 

entretenimento para um amplo leque de 

plataformas que incluem SONY PSP, Apple 

iPhone/iPad, Android, PC e também plataformas 

de social mídia como o Facebook.

www.ilusis.com

Ilusis Sistemas Interativos SA
Belo Horizonte - MG



Você participa de um projeto de desenvolvimento 

de jogo? Já teve problemas como alterações 

constantes no projeto, atrasos nas entregas, 

conflitos na equipe e o famigerado crunch? 

Enquanto estudei e trabalhei no Canadá, aprendi 

técnicas para gestão de equipes de 

desenvolvimento de jogos, que apresentarei nesta 

palestra. Seus próximos projetos, seja na 

universidade ou no mercado, serão menos 

traumáticos e mais divertidos!

Pequenas equipes, grandes 
projetos

Quinta-feira, 24 de outubro de 2013

17h às 18h15

João Paulo Domingos
Tem Graduação e Mestrado em Ciência da 

Computação, além de Especialização em Jogos 

Digitais, obtida no Canadá. Já trabalhou como 

analista de sistemas no Serpro Belo Horizonte e 

como programador de Inteligência Artificial na 

Ubisoft Montréal. Seu principal interesse é 

Inteligência Artificial, em especial, aplicada em 

Jogos Digitais.

joaopaulodsilva.com

PUC Minas
Belo Horizonte - MG



SEXTA-FEIRA
25 de outubro de 2013

IX SEJA
Semana de Entretenimento, Jogos e Animação

14h às 15h15
Teatro São Gabriel

15h30 às 16h45
Teatro São Gabriel

17h00 às 18h15
Teatro São Gabriel

Algoritmos Evolucionários em Jogos
Gisele Pappa

Emotional Game Design
Marcelo AbadieSe
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14h as 17h
Sala J3

Pintura Digital
Álvaro
--------------------------------------
Oficina de animação
Jadsom

UMA - Unity Multipurpose Avatar
Fernando Ribeiro (Unity technologies) 

Se
xt

a 
25

 d
e 

O
ut

ub
ro



O palestrante abordará sua experiência no 

processo de criação do sistema de geração 

procedural de personagens, desenvolvido em 

conjunto com a Unity Asset Store. Será possível dar 

uma visão geral sobre o sistema e o processo para 

se criar e customizar personagens.

UMA - Unity Multipurpose Avatar

Sexta-feira, 25 de outubro de 2013

14h às 15h15

Fernando Ribeiro
Através da engine Unity, Desenvolvedores de jogos 

tem em mãos uma ferramenta flexível e poderosa 

para a geração de personagens customizáveis. 

UMA já está sendo utilizada em grandes projetos 

MMORPGs mesmo estando em fase beta, e está 

prestes a ser lançada oficialmente pela Unity Asset 

Store.

http://fernandoribeirogames.wix.com/umabeta

Contratado da Unity 
technologies 

Rio de Janeiro - RJ



Algoritmos evolucionários são métodos 

computacionais inspirados nas teorias de evolução 

de Darwin. Eles são considerados métodos eficazes 

para resolver problemas de otimização e 

aprendizado de máquina. Em jogos, eles podem 

ser utilizados de diversas maneiras, que incluem 

desde o desenvolvimento de estratégias para 

jogadores artificiais até o desenho de cenários 

interessantes. Essa palestra irá introduzir os 

conceitos básicos de computação evolucionária, e 

mostrar algumas de suas aplicações em cenários 

de desenvolvimento de jogos.

Algoritmos Evolucionários em 
Jogos

Sexta-feira, 25 de outubro de 2013

15h30 às 16h45

Gisele Pappa
É professora adjunta do Departamento de Ciências 

da Computação da Universidade Federal de Minas 

Gerais. Ela obteve seu doutorado em Ciências da 

Computação na Universidade de Kent em 2007, 

depois de fazer um mestrado em Informática 

aplicada na PUC-PR.

www.dcc.ufmg.br/~glpappa

Departamento de Ciência da 
Computação/UFMG

Belo Horizonte - MG



O palestrante explicará de forma bem humorada 

como funciona a relação entre as recompensas e o 

esforço do jogador. Além disso, sera mostrado 

como tornar o jogo mais atrativo usando filmes, 

quadrinhos, espetáculos, entre outros como 

exemplo.

Emotional Game Design

Sexta-feira, 25 de outubro de 2013

17h às 18h15 

Marcelo Abadie
Formado em Jogos Digitais, já produziu mais de 20 

jogos desde 2008 para as plataformas PC, Mobile e 

Facebook. Tendo como principais clientes a 

Unilever, Johnson & Johnson e Warner Bros. 

Trabalhou em empresas como Ludema Game 

Studio, Napalm Studio e Aquiris Game Studio 

atuando principalmente como Game Designer. 

Atualmente é Community Manager na Aquiris, 

trabalhando principalmente no jogo Ballistic (FPS).

marceloabadie.carbonmade.com

Aquiris Game Studio
Porto Alegre - RS


